
 

GZ psycholoog/orthopedagoog generalist/orthopedagoog met ruime ervaring 
(regio Haaglanden) als hoofdbehandelaar 

Ben jij een GZ psycholoog, orthopedagoog generalist of orthopedagoog met ruime ervaring met hart 
voor kinderen die zich anders ontwikkelen? Heb jij ervaring in het opzetten van behandelingen voor 
deze kinderen? Het uitvoeren van diagnostiek? Heb jij ideeën hoe de kwaliteit van de behandeling en 
zorg nog meer verbeterd kan worden en welke methodieken hier een goed middel bij zijn?  

Dan nodigen wij je uit om te solliciteren en samen met ons in gesprek te gaan hoe jij de functie 
hoofdbehandelaar binnen regio Haaglanden vorm wil en kan geven. 

Wie zijn wij 
CityKids biedt zorg en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De kinderen hebben een 
verpleegkundige vraag en/of een ontwikkelingsachterstand. Elk kind heeft zijn eigen 
ontwikkeldoelen. De orthopedagogen ondersteunen de pedagogen met de uitvoering van de 
behandeling. Daarnaast voeren de orthopedagogen, onder supervisie van een GZ-psycholoog, 
diagnostische onderzoeken uit.  
Binnen CityKids wordt per regio, gewerkt met (kinder)verpleegkundigen, HBO-pedagogen, 
orthopedagogen, een PPG-begeleider en een hoofdbehandelaar. We bieden multidisciplinaire 
behandeling aan en middels behandeldoelen en een uitgebreid dagprogramma met 
ontwikkelingsgerichte activiteiten worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
Binnen CityKids wordt gewerkt met de methode kleine stapjes, Geef me de 5, Ervaar het maar en 
Laccs.  
 
Jouw profiel 
Wij zoeken een GZ psycholoog, orthopedagoog generalist of orthopedagoog met ruime ervaring die 

 Enthousiast is om samen met ons de zorg voor de kinderen vorm te geven en te verbeteren 

 Meedenkt over het opzetten van nieuwe locaties 

 Kennis wil delen met pedagogen en orthopedagogen 

Wat wij bieden 

 Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie (aantal uren is bespreekbaar) 

 in een dynamische en groeiende onderneming met maatschappelijk relevante producten en 
diensten 

 Een jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling bij blijvend groeiende portefeuille en goed 
presteren 

 Goede salaris- en arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg 

 Secundair: een laptop, telefoon en aantrekkelijke collectieve pensioen regeling 

 Garantie van uitdagende projecten op inhoud en op team niveau  

 De mogelijkheid om zorg gerelateerde cursussen te volgen  
 



Sollicitatieprocedure  
 
Je brief met motivatie en CV kun je mailen ter attentie van mevrouw M. Russel. Voor vragen kan 
telefonisch contact worden opgenomen met drs D. Ligtvoet (GZ-psycholoog),  telefoon 06-13941608. 
 
Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor 
worden vergoed.  
 

Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. 


